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belangrijkste
lessen over 
online groei
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Online groei – waarin?

‣ Bereik
‣ Engagement
‣ Monetization

‣ Deze sessie: Organisch bereik
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Groei bereik KekMama.nl



Les 1:

Maak 
een plan
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Onderdelen Content Strategie
‣ Merkdefiniëring en -positionering

Kernwaarden, doelgroep, missie, visie, tone of voice, beeldtaal, pijlers

‣ Targets: concrete doelstellingen die meetbaar zijn
• Bereik

Unieke bezoekers, pageviews, groei op social media, 
groei aantal nieuwsbriefleden en CTR. Bijvoorbeeld: Groei bereik naar 
gemiddeld 2 miljoen unieke bezoekers (GA) in 2020

• Engagement
Time on site, terugkerende bezoekers, pagina’s per sessie, reacties 
op social

• Omzet
Branded content, producten Shop, affiliates, paid content

‣ Content plan
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Content plan
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Content plan



Onderdelen Content Strategie
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‣ Strategie overall: traffic optimalisatie, social first, video
growth, monetization

‣ Strategie per kanaal / verkeersbron:
• Social: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

YouTube, TikTok
• SEO / Google
• Nieuwsbrief
• Direct verkeer
• Verwijzend verkeer



Les 2:
Zet niet in
op 1 paard,
ook niet op 
10, maar
op 3
paarden
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Zoveel verkeersbronnen, zoveel
mogelijkheden

• Social: Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, TikTok
• SEO / Google
• Nieuwsbrief 
• Direct verkeer
• Verwijzend verkeer

‣ Traffic diversification strategie: je focust niet op één kanaal, maar op meerdere. 
Je vergroot je onafhankelijkheid en bent voorbereid op de constante
verandering die online met zich meebrengt.

‣ Waar zet je op in?
Antwoord: Waar zit je doelgroep?
Wat past bij je merk? (praktische tips waar mensen op googlen = SEO)
En: wat levert op de lange termijn het meeste op?
Nieuwsbrief = echte fans, hoge engagement. En heb je zelf in de hand.
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Social mediagebruik in Nederland
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Gebruikers Instagram per leeftijdsgroep
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Gebruikers Facebook naar leeftijdsgroep
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Pinterest

‣ Pinterest is een visuele zoekmachine 
‣ Op Facebook en Instagram vind je wat je gisteren deed en 

vandaag doet, op Pinterest wat je over 3 maanden gaat doen
‣ Alle pins zijn klikbaar naar je site
‣ Alle pins zijn opgemaakt conform huisstijl, bevatten het logo, 

zijn staand, bevatten tekst (duidelijk en leesbaar op mobiel) en
afbeelding

‣ Populaire pijlers: recepten/food, reizen, mode, beauty, 
wonen/interieur, praktische tips (how-to’s)

‣ Archief pinnen, op evenementen in de toekomst
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Pinterest 
Kek Mama
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Les 3:
Maak 1 stuk
content
(inzetbaar)
voor
verschillende
kanalen
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Atomisatie

‣ Houd bij planning / content kalender rekening met alle kanalen
waar je op inzet. Denk crossmediaal! (print magazine is één van 
je kanalen)

‣ Het wordt niet méér werk voor je team, maar minder

‣ Gebruik je archief
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Les 4:
Pas de
online 
content
wetten toe
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Goede online content - wat 
werkt?
‣ More is more
‣ Onderwerpen: 

Kek Mama: human interest, uittips, praktische tips
‣ Insteek: Maak het klein, kleiner, kleinst
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Goede online content - wat 
werkt?
‣ More is more
‣ Onderwerpen: Kek Mama: human interest, uittips, praktische tips
‣ Insteek: Maak het klein, kleiner, kleinst
‣ Kop: emotie, onderwerp, belofte
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Goede online content - wat 
werkt?
‣ More is more
‣ Onderwerpen: Kek Mama: human interest, uittips, praktische tips
‣ Insteek: Maak het klein, kleiner, kleinst
‣ Kop: Emotie, onderwerp, belofte

Geef nog niet alles weg (curiosity gap)  
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Goede online content - wat 
werkt?
‣ More is more
‣ Onderwerpen: Kek Mama: human interest, uittips, praktische tips
‣ Insteek: Maak het klein, kleiner, kleinst
‣ Kop: Emotie, onderwerp, belofte

Geef nog niet alles weg (curiosity gap) 
Géén vraag
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Goede online content - wat 
werkt?
‣ More is more
‣ Onderwerpen: Kek Mama: human interest, uittips, praktische tips
‣ Insteek: Maak het klein, kleiner, kleinst
‣ Kop: Emotie, onderwerp, belofte

Geef nog niet alles weg (curiosity gap) 
Géén vraag
Oneven getallen





Les 5:

UMAA
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Uitproberen, Meten, 
Analyseren, Aanpassen
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‣ De enige constante is verandering. Draai dus voortdurend aan de knoppen
‣ Meten is weten

‣ Wekelijks online redactievergadering:
• Top 10 best, wat was belangrijkste verkeersbron en hoe aangejaagd, hoe 

volgende week daarop inspelen
• Top 10 slechtst
• SEO / Google trends
• Per kanaal: Facebook, Instagram, nieuwsbrief, YouTube
• Contentkalender komende week

‣ Focus op wat goed gaat en bouw dat verder uit



Les 6:

Durf AI te 
gebruiken
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Artificial Intelligence
‣ Content op basis van klikgedrag (site, nieuwsbrief)

‣ Social posts (Facebook, Twitter): tools die inplannen op juiste
moment, bijvoorbeeld SmartOcto, Echobox
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Les 7:
Deel je
successen!
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Vragen?
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